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VÁCI PIAC 

 

A Fehérek temploma mellett nyílik a város mai piaca. Akár a Köztársaság út, akár a Káptalan utca felöl közelítjük meg, ugyanolyan 

műemlék kapun léphetünk be. Bejárataihoz a rég megszűnt püspöki Zöldfa malom kőkeretes kapuját állították, amit 1755-ben Kmelich Mátyás 

váci kőfaragó faragott. A déli városrész átalakulása közben a malom eltűnt, a kapukat is lebontották, köveit azonban a város megőrizte és 

mostani helyén ismét felállította. 

1995-ben Sáros László építész tervei szerint a piac teljesen megújult. A magyar organikus építészetet képviseli városunkban. Az 

ember mindennapi életéhez, a bevásárláshoz kíván egy területet, a piacteret megszervezni. Szerves kapcsolatot alakít ki a történelmi barokk 

környezet és a mindennapi élet között.  A felhasznált anyagokat, a vasat és a fát, átgondoltan alkalmazott formáikkal, ívekben, gömbökben, 

kapukban igyekszik közelíteni az ember szépségigényéhez. Ennek az építészeti felfogásnak kiemelkedő és közismert képviselője Makovecz Imre.  

A főváros elszívó hatása ellenére is igen nagy környék hozza ide áruit, főleg kedden és pénteken. Jönnek vonaton, 

autóbusszal és mindenféle közúti járművel, révvel is a Duna túlpartján fekvő községekből. Ide áramlanak Nógrád 

megye déli részének termékei. Országszerte ismert figurák voltak a váci és környékbeli kofaasszonyok, akik 

rendszeresen utaztak más városok piacaira is. Egyfajta közvetítő kereskedelmet folytattak, portékát hoztak vittek. 

A frissen sütött cipót a jó liszttel bőven ellátott vízimolnárnék szolgáltatták, s egy időben Pestet is innen látták el 

kenyérrel, hajón szállították oda hajnalonként. A megszokott termények és termékek mellett Vácon híresen jó sült 

libafertályt és hurkát árusítottak. A hal- és baromfiárus régebben elkülönült, mert azt a Főtéren nem engedték 

árusítani. Most minden terméknek megfelelően kialakított helye van a főként kedden és pénteken virágzó piacon. 

Sokszor halljuk a piacon a „pálóc” dialektust és az  

idősebbek itt-ott ma is „tótul” beszélnek. Nyáron és kora ősszel festőien színes a piac forgataga.  
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